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Geacht college, 

 

Nu het samengaan van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude aanstaande zijn, zijn de contacten tussen de ParticipatieRaad 

Haarlemmermeer en de WMO-Raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude verder 

toegenomen. 

 

Zo ook op het onderwerp “personen die verward gedrag vertonen”.  

Onze adviezen aan onze colleges komen voor een groot deel overeen. Gezien uw antwoord 

op 14 februari 2017 zijn wij zeer benieuwd naar de voortgang t.a.v. het vervoer van 

personen die verward gedrag vertonen en de psycholance en de twee pilots? 

 Uw heeft toen het hier onderstaande antwoord geformuleerd; 

“Ten aanzien van de tweede pijler wordt er in Nederland al gewerkt met twee pilots: Pilot 

Noord-Holland Noord: hierbij is gekozen voor een vorm waarbij de ambulancedienst 

afspraken heeft gemaakt met de crisisdienst van de aldaar gevestigde GGZ-organisatie. De 

crisisdienst opereert hierbij onder de verantwoordelijkheid van de GGZ.  

Pilot Amsterdam: psycholance, Een special daartoe ingerichte ambulance wordt door de 

ambulancedienst ingezet als vervoersmiddel voor deze doelgroep. 

Binnen de eenheid Noord-Holland is afgesproken dat de GGD Kennemerland een 

verkenning uitvoert in hoeverre de pilots, die met betrekking tot het vervoer van verwarde 

personen draaien, voldoende geschikt zijn. Hierbij wordt er ook gekeken naar schaalgrootte. 

Het gebied van de eenheid strekt zich immers uit van Texel tot aan Abbenes. Indien dit niet 

het geval is, zijn er dan nog andere opties denkbaar die het proces van vervoer zouden 

kunnen verbeteren? Momenteel worden door de GGD hier de zienswijzen op verzameld. De 

verwachting is dat de eerste terugkoppeling hierop begin maart zal kunnen plaatsvinden. De 

aanbevelingen voor passende zorg worden opgepakt door een regionale werkgroep. Het 

Veiligheidshuis Kennemerland heeft opdracht gekregen om het escalatiemodel te 

ontwikkelen.” 

Wij gaan er vanuit dat u de terugkoppeling over de verkenning reeds heeft ontvangen. Ons 

heeft informatie bereikt dat onder andere in Amsterdam de inzet van een psycholance een 
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enorme verbetering heeft opgeleverd in de behandeling van personen met verward gedrag.  

Wij adviseren u daarom opnieuw om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2018, over 

te gaan tot de inzet van een psycholance in de regio Haarlemmermeer, inclusief Schiphol.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

G. Hille 

Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer  
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Digitale afschriften aan: 

− Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)  

− Ineke.van.dijk@haarlemmermeer.nl 

− Hans.blok@haarlemmermeer.nl 

− JanWillem.de.zeeuw@haarlemmermeer.nl 

− Isabelle.de.kort@haarlemmermeer.nl 

 

 

Papieren afschriften aan: 

-  

 

 

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: 

 

Regels m.b.t. postverzending: 

- Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden; 

- indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen; 

- bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie; 

- afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen. 

 

 

 


